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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission kertomuksesta neuvostolle potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien 
infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta annetun neuvoston suosituksen (2009/C 
151/01) täytäntöönpanosta annettujen jäsenvaltioiden raporttien pohjalta
(2013/2022(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2005 annetun potilasturvallisuutta koskevan Luxemburgin 
julistuksen,

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2009 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman neuvoston 
suositukseksi potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja 
valvonnasta,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2009 annetun neuvoston suosituksen potilasturvallisuudesta 
ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta,

– ottaa huomioon marraskuussa 2012 laaditun komission kertomuksen neuvostolle 
potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta 
annetun neuvoston suosituksen täytäntöönpanosta annettujen jäsenvaltioiden raporttien 
pohjalta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2013),

A. katsoo, että potilasturvallisuus1 on osa terveydenhuollon kokonaisvaltaista laadukkuutta;

B. Ottaa huomioon, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmissä 
esiintyviä haittatapahtumia2 ja niiden vaikutuksia koskevien tietojen määrä on toistaiseksi 
vähäinen mutta silti jatkuvassa kasvussa;

                                               
1 Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmän mukaan potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että hoidosta ei saa 
aiheutua potilaalle tarpeetonta eikä mahdollista haittaa.
2 Haittatapahtuma on vaaratapahtuma, joka aiheuttaa potilaalle haittaa.
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C. katsoo, että yleisimpiin hoitomuotoihin liittyvät haittatapahtumat ovat hoitoon liittyviä 
infektioita1, kuten lääkkeistä aiheutuvat tapahtumat ja kirurgisen toimenpiteen aikana tai 
sen jälkeen ilmenevät komplikaatiot;

D. katsoo, että arviolta 8–12 prosenttia sairaalapotilaista jäsenvaltioissa kärsii hoidon aikana 
haittatapahtumista, kuten hoitoon liittyvistä infektioista, hoitovirheistä, kirurgisiin 
toimenpiteisiin liittyvistä virheistä, lääkinnällisten laitteiden vioista, virhediagnooseista tai 
testitulosten edellyttämien toimien laiminlyönnistä;

E. katsoo, että vaikka jotkin haittatapahtumat kuuluvat välttämättömien toimenpiteiden tai 
lääkkeiden luonteeseen, toiset sen sijaan aiheutuvat mahdollisesti ehkäistävissä olevista 
hoitovirheistä ja hoitoketjun puutteista;

F. katsoo, että immuunivasteeltaan heikentyneet ja ikääntyneet potilaat sekä kroonisista ja 
erityisesti kroonisista rappeuttavista sairauksista kärsivät potilaat muodostavat myös 
ryhmän, joka on erityisen altistunut hoitoihin liittyville haittatapahtumille;

G. katsoo, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa määrätään, 
että kansallista politiikkaa täydentävä yhteisön toiminta suuntautuu kansanterveyden 
parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan;

H. katsoo, että hoitoon liittyvät infektiot, joista kärsii keskimäärin viisi prosenttia 
sairaalapotilaista, ovat huomattava kansanterveysongelma Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa; toteaa, että ne ovat paitsi vakava kansanterveysongelma, myös merkittävä 
taloudellinen rasite rajallisille terveydenhuoltoresursseille;

I. toteaa, että hoitoon liittyviä infektioita voi esiintyä terveydenhuollon laitoksessa oleskelun 
tai hoitotoimenpiteiden seurauksena, erityisesti kotioloissa (välineiden tai lääkinnällisten 
laitteiden saastumisen vuoksi);

J. toteaa, että hygieniaa koskevien keskeisten turvatoimien puutteellinen noudattaminen 
ihmisen elinympäristössä, kuten kotitalouksissa eikä ainoastaan sairaaloissa, lisää usein 
entisestään mikrobilääkeresistenttien taudinaiheuttajien leviämistä;

K. toteaa lisäksi, että ihmiset siirtyvät yhä useammin terveydenhuoltojärjestelmästä toiseen ja 
heillä on EU:n jäsenvaltioissa vapaus hakeutua sairaanhoitoon oman kotimaansa 

                                               
1 Tässä asiakirjassa tarkoitetaan hoitoon liittyvillä infektioilla infektioita, jotka syntyvät potilaalle 
(diagnostisessa, hoitavassa tai ehkäisevässä tarkoituksessa) annetun lääkinnällisen hoidon aikana tai sen 
seurauksena, mikäli infektio ei ollut todettavissa tai itämässä, kun hoito aloitettiin. Tauteja aiheuttavat mikro-
organismit (bakteerit, sienet, virukset, parasiitit ja muut tartuntatautien aiheuttajat), jotka aiheuttavat hoitoon 
liittyviä infektioita, voivat olla peräisin joko potilaan itsensä (endogeeninen infektio) luonnollisista lähteistä 
(suolisto, iho ja niin edelleen) tai ympäristöstä (eksogeeninen infektio eli ristitartunta). Hoitoon liittyviä 
infektioita ovat kaikki infektiot, jotka liittyvät terveydenhuoltojärjestelmään tai eri hoitomuotoihin. Hoitoon 
liittyvät infektiot kattavat sairaalainfektiot (jotka leviävät terveydenhuollon laitoksissa tai sairaalahoidon tai 
avohoidon yhteydessä) ja infektiot, jotka leviävät muissa kuin terveydenhuollon laitoksissa annetun hoidon 
yhteydessä, joko yhteisissä tiloissa (kuten pitkäaikaishoitolaitoksissa ja keskipitkän aikavälin hoitolaitoksissa ja 
erityisesti huollettaville ikääntyneille ihmisille tarkoitetuissa hoitokodeissa) tai kotona.
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ulkopuolelle; toteaa, että tämä johtaa siihen, että resistentit mikro-organismit voivat levitä 
nopeasti maasta toiseen;

Neuvoston suosituksien täytäntöönpano: huomattavia parannuksia ja vielä saavutettavia 
tavoitteita

1. suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioissa toteutettuihin toimiin, joiden ensisijaisena 
tavoitteena on parantaa yleistä potilasturvallisuutta ja vähentää hoitoon liittyvien 
infektioiden esiintymistä;

2. suhtautuu myönteisesti toimiin, joita komissio on toteuttanut yleisen potilasturvallisuuden 
alalla edistämällä jäsenvaltioiden keskinäistä oppimista ja ehdottamalla 
potilasturvallisuutta koskevia yhteisiä määritelmiä ja terminologiaa;

3. pitää valitettavana, että Euroopan unionissa ei ole ehdotettu minkäänlaista 
potilasturvallisuuden luokitusta (jonka avulla olisi mahdollistaa määrittää, ymmärtää ja 
analysoida potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja siten edistää koulutusta ja 
järjestelmien parantamista);

4. pitää valitettavana niiden jäsenvaltioiden vähäistä määrää, jotka ovat tähän mennessä
– toteuttaneet toimia terveydenhuollon laitosten potilaille annettavan ja hoitoon liittyviä 

infektioita koskevan tiedon laadun parantamiseksi
– tukeneet hoitoon liittyviä infektioita koskevaa tutkimusta;

5. suhtautuu myönteisesti Euroopan komission toimiin ja Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen (ECDC) toteuttamiin koordinointi- ja seurantatoimiin hoitoon 
liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi ja valvomiseksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan toimia potilasturvallisuutta koskevien vertailukelpoisten 
indikaattoreiden keräämisen laajentamiseksi kaikkiin jäsenvaltioihin;

7. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan ja tiivistämään potilasturvallisuuden alalla toteuttavaa 
kahden- ja monenvälistä yhteistyötä kansallisesti ja/tai alueellisesti;

Potilasturvallisuuden parantaminen unionissa muun muassa hoitoon liittyvien 
infektioiden ehkäiseminen ja valvominen: yleiset suositukset
8. suosittaa asettamaan potilasturvallisuuden ja erityisesti hoitoon liittyvien infektioiden 

ehkäisemisen ja valvonnan etusijalle niin Euroopan unionin poliittisella asialistalla kuin 
kansallisesti jäsenvaltioissa sekä alueellisesti ja paikallisesti;

a) Yleisen potilasturvallisuuden parantamiseksi toteutettavat toimet
9. kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan toimia potilasturvallisuuden parantamiseksi ja 

toteuttamaan uusia toimia, jotta neuvoston suositukset voidaan ottaa huomioon kaikilta
osin, mikäli toimia ei ole vielä toteutettu;

10. kannustaa erityisesti jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tai vahvistamaan jo käytössä olevia 
toimenpiteitä, joilla

– lisätään kansalaisten tietämystä potilasturvallisuuteen liittyvistä tavoitteista ja 
edistetään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia alalla

– annetaan terveydenhuollon työntekijöille potilasturvallisuuskoulutusta
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– edistetään potilasturvallisuutta koskevaa rajat ylittävää toimintaa
– edistetään potilasturvallisuutta koskevaa tutkimusta;

11. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tai vahvistamaan käytössä olevia 
haittatapahtumia koskevia ilmoitusjärjestelmiä, joiden avulla voidaan määrittää 
vastuualueet hoitoketjun puutteiden johdosta ja ottaa oppia näistä puutteista;

12. kannustaa komissiota tarkastelemaan lippulaivahankkeita ja erityisesti määrittelemään, 
olisiko alueellisten ja paikallisten viranomaisten osallisuuden lisääminen asianmukainen 
ratkaisu, jolla voitaisiin varmistaa toteutettujen toimien ja tehtyjen päätösten tehokkuus;

13. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen pyyntöjä hyviä käytäntöjä koskevan 
tietokannan käyttöön ottamiseksi, jotta edistetään niiden vaihtamista jäsenvaltioiden 
välillä;

14. kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään kaikkia tarkoituksenmukaisia tilastollisia välineitä 
haittatapahtumien kuvailemiseksi ja analysoimiseksi;

15. kehottaa jäsenvaltioita suosimaan linjausta, joka perustuu tosiasialliseen tietoon, ja 
erityisesti laatimaan tapaustutkimuksien ja saatujen kokemuksien perusteella yhteiset 
suuntaviivat kaikille jäsenvaltioille;

b) Hoitoon liittyvien infektioiden vähentämiseksi toteutettavat toimet
16. kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan toimia ja toteuttamaan lisätoimia, mikäli niitä ei ole 

vielä toteutettu, hoitoon liittyvien infektioiden vähentämiseksi ja neuvoston suosituksien 
täysimääräiseksi huomioon ottamiseksi siten, että painotetaan erityisesti

– hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisyä niin sairaalaympäristössä kuin muualla
– terveydenhuollon laitoksissa mutta myös muissa kuin näissä laitoksissa potilaille 

annetun tiedon parantamista
– hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseen ja valvontaan liittyvien tutkimustoimien 

tukemista;

17. kannustaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta tehdä kumppanuussopimuksia 
komission ja jäsenvaltioiden välillä yksittäisesti tai suoraan jäsenvaltioiden välillä, jotta 
ehkäistään ja ratkaistaan hoitoon liittyviä infektioita koskevia ongelmia 
sairaalaympäristössä mutta myös kotona annettavan hoidon yhteydessä;

Potilasturvallisuuden parantaminen unionissa muun muassa ehkäisemällä ja valvomalla 
hoitoon liittyviä infektioita: konkreettisia toimenpiteitä ja suosituksia

a) Ennaltaehkäisy

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että varataan riittävästi inhimillisiä, taloudellisia ja 
teknisiä voimavaroja, jotta avohoito tai sairaaloissa annettava hoito olisi mahdollisimman 
korkealaatuista, ja kehottaa jäsenvaltioita erityisesti olemaan vähentämättä 
potilasturvallisuuden varmistamiseen osoitettuja varoja, koska se on keskeisessä asemassa 
unionin terveydenhuoltojärjestelmien kannalta, kun menoja arvioidaan kokonaisvaltaisesti 
uudelleen;
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19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään muun muassa tiedotuskampanjoiden 
avulla yleisiä hyviä käytäntöjä ja erityisesti niitä, jotka koskevat hygieniaa (käsihygienia, 
välineiden sterilointi ja niin edelleen) sairaaloissa mutta myös niiden ulkopuolella (ja 
erityisesti potilaiden ja heidän perheidensä keskuudessa);

20. kehottaa jäsenvaltioita määrittämään erityisesti jatkuvaa hoitoa sairaalan ulkopuolella 
(pitkäaikaishoitolaitoksissa ja keskipitkän aikavälin hoitolaitoksissa mutta myös kotona) 
edellyttäviä kroonisia rappeuttavia ja vammauttavia sairauksia koskevia 
turvallisuuskäytänteitä;

21. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään edistyneimpiä käytössä olevia teknisiä välineitä, 
joilla voidaan varmistaa maksimaalinen potilasturvallisuus ja erityisesti edistämään 
sellaisten sähköisten korttien käyttöä, joista ilmenee potilaan nimi ja jotka sisältävät 
hyödyllistä tietoa potilaasta ja hänen sairauskertomuksestaan;

22. korostaa kotihoitoon liittyen, että
– kotiinsa sairaalajakson jälkeen palaavien potilaiden tila (erityisesti ikääntyneiden ja 

liikuntarajoitteisten potilaiden kohdalla) on arvioitava perusteellisesti heidän 
lähtiessään sairaalasta kaatumisriskin arvioimiseksi ja estämiseksi

– potilaille ja heidän hoitajilleen on annettava asianmukaista tietoa erityisesti 
hygieniasta sekä lääkehoitojen ja -määräyksien noudattamisesta

– kertakäyttöisten lääkintälaitteiden käyttöä on edistettävä mahdollisimman paljon;

b) Tiedotus ja koulutus
23. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti hoitoon liittyviä infektioita koskevia 

tiedotus- ja koulutustoimia, jotka on suunnattu terveydenhuollon työntekijöille 
(lääkäreille, sairaanhoitajille, perushoitajille ja niin edelleen) mutta myös esimerkiksi 
potilaiden avustajille ja hoitajille;

c) Potilaiden oikeudet 
24. kehottaa jäsenvaltioita nimeämään paikallisen tason viranomaisen tai yhteyshenkilön, 

jonka tehtävänä on antaa potilaille tietoa potilasturvallisuudesta;
25. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan potilaille riskeistä, turvallisuustasoista ja voimassa 

olevista toimista, jotta vältetään hoitoihin liittyvät haittatapahtumat, taataan potilaan 
oikeus antaa suostumuksensa hänelle ehdotettuun hoitoon kaikista asiaan vaikuttavista 
seikoista tietoisena ja mahdollistetaan yleisemmin potilasturvallisuuden alaan liittyvä 
tiedonsaanti; kehottaa myös jäsenvaltioita tiedottamaan potilaille hoitoihin liittyvien 
haittatapahtumien yhteydessä noudatettavista valitusmenettelyistä ja 
muutoksenhakukeinoista;

26. kannustaa jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia asettamaan 
mahdollisuuksien mukaan etusijalle sovitteluun perustuvat lähestymistavat hoitoihin 
liittyvien haittatapahtumien yhteydessä;

27. kannustaa ottamaan käyttöön hyvitysjärjestelmiä (ja erityisesti korvausjärjestelmiä 
hoitoihin liittyvien haittatapahtumien yhteydessä), jotka yhdenmukaistetaan Euroopan 
unionissa;
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d)  Diagnoosi ja seuranta
28. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan ja edistämään potilasturvallisuuden alaan liittyviä 

ilmoituksia ja tiedonsaantia sekä hoitohenkilöstön että potilaiden ja heidän omaistensa 
kohdalla;

29. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön standardoituja kriteerejä, joilla määritetään 
hoitoon liittyvien infektioiden tartuntapaikat (mukaan lukien muu kuin sairaalaympäristö), 
ja jatkamaan toimien toteuttamista vertailukelpoisten ja ajantasaisten tietojen keräämiseksi 
yleisen potilasturvallisuuden ja hoitoon liittyvien infektioiden alalla;

30. kehottaa erityisesti sellaisia jäsenvaltioita, joissa toteutetaan hoitoon liittyvien infektioiden 
kansallisia pisteprevalenssitutkimuksia Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
(ECDC) laatiman yhdenmukaistetun menettelyn pohjalta, toistamaan näitä tutkimuksia 
säännöllisesti ja kannustaa niitä jäsenvaltioita, joissa ei toteuteta hoitoon liittyvien 
infektioiden kansallisia pisteprevalenssitutkimuksia ECDC:n laatiman yhteensovitetun 
menettelyn pohjalta, toteuttamaan niitä;

31. suosittaa perustamaan alueellisen tai paikallisen tason työryhmiä, jotka tarkastelevat 
potilasturvallisuuteen liittyviä erityisiä kysymyksiä; korostaa esimerkkinä mahdollisuutta 
perustaa työryhmiä, jotka tarkastelevat erityisesti ikääntyneille ihmisille tapahtuvien 
onnettomuuksien ehkäisemistä, toimintaan liittyvien riskien vähentämistä tai virheellistä 
lääkitystä koskevan riskin vähentämistä;

e) Unionissa ja kansainvälisesti tehty yhteistyö
32. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan yhteistyötä myös WHO:n ja OECD:n 

kanssa potilasturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden, määritelmien, terminologian ja 
indikaattoreiden standardoimiseksi;

33. kehottaa jäsenvaltioita levittämään potilasturvallisuuden alaan liittyviä hyviä käytäntöjä 
koskevia ohjeita, mikäli niitä on laadittu, ja erityisesti levittämään näitä ohjeita, mikäli 
niitä on laadittu, hoitoon liittyvien infektioiden sekä moniresistenttien bakteerien 
siirtymisen ehkäisemiseksi ja valvomiseksi;

34.  kannustaa ECDC:n pyrkimyksiä tukea ja standardoida hoitoon liittyvien infektioiden 
valvontaa ja kehottaa sitä erityisesti jatkamaan infrastruktuuria ja käytäntöjä koskevien 
indikaattoreiden kehittämistä;

35. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhteisen tietokannan hoitoihin liittyviä 
haittatapahtumia koskevien tietojen keräämiseksi ja kannustamaan lisäksi kaikkia alalla 
toteutettavia keräysjärjestelyjä (myös niitä, jotka perustuvat luottamuksellisiin 
lausuntoihin);

f) Seuranta ja raportointi
36. kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan suosituksen yleistä potilasturvallisuutta 

koskevien säännösten täytäntöönpanon seurantaa vielä vähintään kahdella lisävuodella, 
mukaan lukien hoitoon liittyvien infektioiden ehkäiseminen ja valvonta;

37. kannustaa jäsenvaltioita tiivistämään yhteistyötä, jota ne tekevät ECDC:n kanssa hoitoon 
liittyvien infektioiden ehkäisemisen ja valvonnan alalla; kannustaa erityisesti kansallisia 
viranomaisia kuulemaan säännöllisesti ECDC:tä paikan päällä suoritettavien tarkastuksien 
toteuttamiseksi ja julkistamaan ECDC:n niille toimittamat kertomukset; korostaa tässä 



PR\937476FI.doc 9/13 PE510.691v02-00

FI

yhteydessä, että tulevien rahoitusnäkymien kehyksessä on varmistettava ECDC:n riittävä 
ja monivuotinen rahoitus, jotta se voi hoitaa koordinointi- ja valvontatehtävänsä;

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Potilasturvallisuus: merkittävä kansanterveydellinen ongelma Euroopan unionissa

Terveydenhuollon turvallisuus on avainasemassa laadukkaan terveydenhuoltojärjestelmän 
kannalta. Se on myös tunnustettu perusoikeus, jota Euroopan unioni, sen toimielimet ja 
unionin kansalaiset pitävät tärkeänä. Näin ollen potilailla on oikeus edellyttää, että kaikki 
toimet toteutetaan heidän turvallisuutensa takaamiseksi.

Terveydenhuoltoon liittyy merkittäviä riskejä sikäli, että hoitoihin (ei hoidettavaan 
terveysongelmaan) liittyvät haittatapahtumat saattavat aiheuttaa vakavia vammoja, 
komplikaatioita ja kärsimyksiä tai jopa hoitoon otettujen potilaiden kuoleman.  Vaikka jotkin 
haittatapahtumat kuuluvat välttämättömien toimenpiteiden tai lääkkeiden luonteeseen, toiset 
sen sijaan aiheutuvat mahdollisesti ehkäistävissä olevista hoitovirheistä ja hoitoketjun 
puutteista.

On arvioitu, että 30–40 prosenttia hoitoihin liittyvistä haittatapahtumista niin sairaalahoidon 
kuin avohuollon alalla on mahdollisesti ehkäistävissä. Tällaisia haittatapahtumia ovat muun 
muassa hoitoon liittyvät infektiot. Arvioiden mukaan hoitoon liittyviä infektioita esiintyy 
Euroopan unionissa keskimäärin viidellä prosentilla sairaalapotilaista eli vuosittain 
4,1 miljoonalla henkilöllä ja 37 000 kuolemantapausta johtuu välittömästi näistä infektioista. 
Hoitoon liittyvät infektiot olisivat ehkäistävissä vähintään 20 prosentissa tapauksista. 
Ikääntyneet ja immuunivasteeltaan heikentyneet potilaat ovat erityisen alttiita näille 
infektioille, ja antibioottiresistenssin kehittyminen vaikeuttaa usein niiden valvontaa.

Potilasturvallisuuden avulla parannetaan ennen kaikkea elämänlaatua. Hoitoihin liittyvien 
haittatapahtumien potilaille aiheuttamat haitat rasittavat kuitenkin myös yhteiskuntaa tavalla, 
joka korostuu entisestään taloudellisen kriisin aikana. Esimerkiksi Clostridium difficile 
-infektiot, joiden osuus on noin viisi prosenttia kaikista unionissa havaituista hoitoihin 
liittyvistä infektioista ja joiden vuoksi kaksi prosenttia potilaista joutuu palaamaan 
sairaalahoitoon, lisääntyvät joissakin jäsenvaltioissa ja niiden taloudellisen vaikutuksen 
unionin terveydenhuoltojärjestelmiin arvioidaan nousevan 3,7 miljoonaan euroon 
vuonna 2013. Sen lisäksi, että potilasturvallisuuden alalla toteutettavat investoinnit 
hyödyttävät potilaita, niiden avulla voidaan siis myös mahdollisesti saada aikaan säästöjä. 
Asettamalla potilasturvallisuus etusijalle vähennetään näin ollen kustannuksia, jotka johtuvat 
hoitoihin liittyvistä haittatapahtumista kärsivien potilaiden hoitamisesta, ja hyödynnetään 
siten paremmin rahoitusvaroja ja inhimillisiä varoja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
potilasturvallisuutta voidaan merkittävästi lisätä eri tavoin.

Yhteenveto neuvoston suosituksesta potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien 
infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta

Neuvosto suositteli 9. kesäkuuta 2009 antamassaan suosituksessa (2009/C 151/01) 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla parannetaan potilasturvallisuutta Euroopan unionissa.
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a) Yleistä potilasturvallisuutta koskevassa suosituksen ensimmäisessä luvussa 
jäsenvaltioita kehotettiin ottamaan käyttöön useita toimenpiteitä hoitoa saaville 
potilaille aiheutuvan haitan minimoimiseksi. Suositeltuja toimia olivat muun muassa

– potilasturvallisuutta koskevien kansallisten toimintatapojen ja ohjelmien 
käyttöönoton tukeminen ja kehittäminen

– vaikutusmahdollisuuksien antaminen potilaille
– syyllistämättömien ilmoitus- ja oppimisjärjestelmien käyttöön ottaminen
– terveydenhuollon työntekijöille annettavan potilasturvallisuuskoulutuksen 

edistäminen
– alalla toteutettavan tutkimuksen kehittäminen.

Lisäksi suosituksessa kehotettiin jäsenvaltioita vaihtamaan keskenään tietoja, kokemuksia ja 
parhaita käytäntöjä sekä luokittelemaan ja arvioimaan potilasturvallisuutta Euroopan 
unionissa yhteistyössä keskenään ja komission kanssa sekä muiden asianomaisten unionin ja 
kansainvälisten elimien kanssa.

b) Toisessa luvussa tarkasteltiin hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa.
Jäsenvaltioita kehotettiin hyväksymään hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemistä ja 
valvontaa koskeva strategia ja panemaan se täytäntöön asiaankuuluvalla tasolla. 
Suositellun strategian yhteydessä kehotettiin toteuttamaan erityisiä toimia hoitoon 
liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi ja valvomiseksi kansallisesti tai alueellisesti sekä 
hoitolaitoksissa (erityisesti siten, että otetaan käyttöön aktiivisia seurantajärjestelmiä, 
laaditaan ja asetetaan saataville ohjeistusta, annetaan terveydenhuollon työntekijöille 
potilasturvallisuuskoulutusta, tarjotaan potilaille tietoa ja tuetaan hoitoon liittyvien 
infektioiden alalla toteutettavaa tutkimusta).

Potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta 
annetun neuvoston suosituksen johdosta toteutetut seurantatoimet: alustava arvio

Komissio esitteli marraskuussa 2012 jäsenvaltioiden kertomuksiin perustuvan arvion toimista, 
joita oli toteutettu suosituksen noudattamiseksi.
Useimmat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet toteuttaneensa suosituksen mukaisia toimia:

– Yleisen potilasturvallisuuden alalla useimmat jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet 
potilasturvallisuuden ensisijaiseksi kansanterveyspoliittiseksi tavoitteeksi.

– Potilasturvallisuuskoulutuksen alalla useimmat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
toimia terveydenhuollon laitoksissa.

– Ilmoitusjärjestelmien alalla käyttöön otettuja ilmoitus- ja oppimisjärjestelmiä on 
parannettu huomattavasti, joskin toimia on vielä toteutettava.

– Vaikutusmahdollisuuksien antamiseksi potilaille on toteutettu merkittäviä toimia 
ensisijaisesti sairaalaympäristössä.

– Tutkimusalaan liittyen arviossa korostetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on otettu 
käyttöön potilasturvallisuutta koskevia kansallisia tutkimusohjelmia.

– Todettakoon hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvomisesta, että 
useimmat jäsenvaltiot ovat sovittaneet yhteen eri toimia, joilla pyritään 
ehkäisemään ja valvomaan hoitoon liittyviä infektioita, yleensä mikrobilääkkeiden 
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maltillista käyttöä ihmislääketieteessä koskevien strategioiden ja/tai 
potilasturvallisuusstrategioiden yhteydessä.

Unionissa on vastaavasti toteutettu toimia, kuten rahoittamalla useita aloitteita erityisesti 
terveyden alaa koskevan Euroopan unionin toimintaohjelman tai tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman kehyksessä (yhteensä 16 miljoonaa euroa).

Jäsenvaltioiden kertomuksista, joista komissio on laatinut yhteenvedon, ilmenee, että 
vuodesta 2009 alkaen saavutetusta edistyksestä huolimatta parantamisen varaa on vielä.

Esittelijän kanta ja yhteenveto esittelijän keskeisistä suosituksista

Esittelijä toteaa, että joitakin neuvoston suosittelemia toimia potilasturvallisuuden 
parantamiseksi jäsenvaltioissa ei ole toistaiseksi pantu täytäntöön kuin muutamissa 
jäsenvaltioissa ja että parantamisen varaa on edelleen sekä sairaalahoidon että muun kuin 
sairaalahoidon alalla; tämä koskee erityisesti vaikutusmahdollisuuksien antamista potilaille ja 
koulutuksen antamista terveydenhuollon työntekijöille ja hoitajille laajassa merkityksessä. 
Esittelijä toteaa myös, että on toteutettava toimia potilasturvallisuuteen liittyvän unionin 
luokituksen käyttöön ottamiseksi tai potilasturvallisuutta koskevista normeista unionissa 
annetun ohjeistuksen vahvistamiseksi. Esittelijä toteaa lisäksi erityisesti hoitoon liittyvistä 
infektioista, että joitakin neuvoston suosittelemia toimia, joilla pyritään ehkäisemään ja 
valvomaan hoitoon liittyviä infektioita jäsenvaltioissa, ei ole toistaiseksi pantu täytäntöön 
kuin muutamissa jäsenvaltioissa ja että parantamisen varaa on edelleen erityisesti potilaille 
annettavaan tietoon ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisen ja valvomisen alalla 
toteutettavaan tutkimukseen nähden.

Esittelijä kannustaa erityisesti jäsenvaltioita ottamaan käyttöön (tai vahvistamaan olemassa 
olevia) toimia vaikutusmahdollisuuksien antamiseksi kansalaisille potilasturvallisuuden ja 
hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisen ja valvonnan alalla, toimia 
potilasturvallisuuskoulutuksen antamiseksi terveydenhuollon työntekijöille mutta myös 
potilaille ja heidän avustajilleen, rajat ylittäviä toimia ja toimia, joilla edistetään 
potilasturvallisuutta ja hoitoon liittyviä infektioita koskevaa tutkimusta. Esittelijä kehottaa 
jäsenvaltioita jatkamaan toimia luokituksen yhteensovittamiseksi ja vertailukelpoisten 
indikaattoreiden keräämiseksi. Hän kehottaa jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia 
viranomaisia asettamaan mahdollisuuksien mukaan etusijalle sovitteluun perustuvat 
lähestymistavat hoitoihin liittyvien haittatapahtumien yhteydessä ja kannustaa ottamaan 
käyttöön yhteensovitettuja hyvitysjärjestelmiä Euroopan unionissa.

Unionin väestön ikääntyessä ja mikrobilääkeresistenssin yleistyessä huolestuttavasti esittelijä 
haluaa korostaa, että potilasturvallisuus ja erityisesti hoitoon liittyvien infektioiden 
ehkäiseminen ja valvonta on asetettava etusijalle niin Euroopan unionin poliittisella 
asialistalla kuin kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Esittelijä painottaa, että 
jäsenvaltioiden on myönnettävä riittävästi varoja, myös talousarviovaroja, 
potilasturvallisuuden takaamiseksi. Esittelijä painottaa hoitoon liittyvien infektioiden 
ehkäisemiseen ja valvontaan nähden lisäarvoa, jota ECDC tuottaa sen toteuttamien 
koordinointi- ja valvontatoimien välityksellä, ja korostaa, että tulevien rahoitusnäkymien 
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kehyksessä on varmistettava ECDC:n riittävä ja monivuotinen rahoitus, jotta se voi hoitaa 
koordinointi- ja valvontatehtävänsä.

Neuvoston suosituksessa komissiota kehotetaan tarkastelemaan ehdotettujen toimenpiteiden 
tehokkuutta. Koska joitakin toimia ei ole aloitettu kuin aivan hiljattain tai niitä ei ole vielä
pantu täytäntöön, esittelijä kannattaa ehdotusta, joka koskee toisen tilannekatsauksen 
laatimista kesäkuussa 2014.


